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ARTIKELS 

Artikel 1: McFall 
MANIFESTO FOR A SCIENCE OF CLINICAL PSYCHOLOGY 

❖ HOOFDPRINCIPE: wetenschappelijke klinische psychologie is de enigste legitieme en aanvaardbare vorm van klinische 

psychologie  

- Dit klinkt op eerste zicht heel logisch, maar er is vaak een alternatief dat geboden wordt 
➢ “wetenschap heeft nog niet alle antwoorden, dus we kunnen maar ons best doen om vooruit te gaan, afgaand op onze 

klinische ervaring, beoordeling, creativiteit en intuïtie” 

• Dit standpunt vergeet dat de wetenschap geen set van antwoorden is, maar eerder een verzameling van processen en 
methodes die tot antwoorden leiden 
▪ Vertrouwen op intuïtie zal ons nooit sneller tot antwoorden kunnen brengen dan dat de wetenschap dat kan 

• Zeker als er al zoveel onzekerheden zijn (zoals in het veld van de klinische psychologie) is het nog eens zoveel 
belangrijker dat we bij de wetenschappelijke methode blijven 

- Er wordt vaak gesteld dat men na het afstuderen hoort te kiezen tussen klinische wetenschap of klinische praktijk, maar 
eigenlijk is er helemaal geen verschil! 

➢ Men is eerst en vooral een wetenschapper, voor men een klinisch psycholoog kan worden 

• Er wordt altijd een onderscheid getrokken tussen onderzoek en praktijk binnen de psychologie, maar die is er eigenlijk 
helemaal niet 
▪ Al het onderzoek hoort wetenschappelijk te zijn, net zoals alle praktijk wetenschappelijk hoort te zijn 

- Kan je je voorstellen dat een soortgelijke situatie zich voordoet binnen enige andere wetenschap? 
➢ Er is maar 1 legitieme vorm van klinische psychologie: gegrond in wetenschap, beoefend door wetenschappers, en 

gehouden aan dezelfde rigoureuze standaarden als wetenschappelijk bewijs 

• Alles minder dan dat is pseudowetenschap 
- Wanneer wij als psychologen invalide praktijken in klinische psychologie tegenkomen, moeten we de rest van de 

gemeenschap dit laten weten 
➢ Dit maakt velen van ons ongemakkelijk, controverse is nooit aangenaam 
➢ Dit zal velen boos maken, vooral zij die zich meer bezighouden met winst, imago en macht dan met wetenschappelijke 

validiteit 
➢ Als klinische psychologie zich wil profileren als een legitieme wetenschap, dan zijn de hoogste standaarden vereist zonder 

compromis 
- Sommigen opperen “maar wie kan nu beslissen wat goede wetenschap en wat niet? Als we niet kunnen eens zijn over wat 

wetenschappelijk is, hoe kunnen we dan de wetenschappelijke integriteit van specifieke klinische praktijken beoordelen?” 
➢ Het is onze ethische en professionele plicht om de kwaliteit van de producten en diensten die worden aangeboden aan 

het publiek door klinische psychologie van de hoogste kwaliteit zijn 

• We kunnen deze verantwoordelijkheid niet ontsnappen door te betogen dat omdat geen enkel systeem van 
kwaliteitsverzekering 100% perfect is, we niet eens hoeven te proberen om  kwaliteit te garanderen 

❖ EERSTE GEVOLGTREKKING: psychologische verdiensten mogen niet toegediend worden aan het publiek tenzij ze aan deze 4 

minimale criteria voldoen 

1) De exacte aard van de verdienste moet duidelijk beschreven worden 
2) De beweerde voordelen van de verdienste moeten expliciet verduidelijkt worden 
3) Deze beweerde voordelen moeten wetenschappelijk bevestigd worden 
4) Mogelijke negatieve bijeffecten die misschien de voordelen zouden overstemmen moeten empirisch uitgesloten worden 
- Deze standaarden zijn een directe consequentie van het eerste principe 
- Als klinische psychologen niet actiever en explicieter worden in hun evaluatie van interventietechnieken, dan zullen ze 

gauw genoeg worden tegengehouden door instanties van buitenaf 
➢ Dit is het resultaat van het zich niet houden aan wat ethische en wetenschappelijke procedures dicteren 

- Echter, externe regulatie is niet de enigste bedreiging 
➢ Intern kunnen we ook ten onder gaan door een gebrek aan validiteit 
➢ Vergelijk het met de race tussen de VS en Japan op economisch vlak na de tweede wereldoorlog 

• De VS koos voor lage kwaliteit massaproductie 

• Japan nam de harde route en produceerde hogere kwaliteit producten 

• Het resultaat is nu dat de VS achterop is geraakt en Japan de wereldeconomie domineert met haar producten die van 
superieure kwaliteit zijn 

➢ In deze analogie is klinische psychologie de VS; we hebben gefaald in het correct toepassen van kwaliteitscontrole 
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➢ Nog een parallel die getrokken kan worden tussen de VS en klinische psychologie is dat net zoals de VS toen na de oorlog, 
de klinische psychologie dezelfde bezwaren heeft tegen de 4 criteria van mijn eerst gevolgtrekking 

• “ ze zijn onrealistisch en onhaalbaar” 
▪ Dit is een zelfvervullende voorspelling; als men het accepteert als waar, dan zal het ook waar zijn (ook al is het niet 

waar) 

• “ook al zijn dit goede standaarden, momenteel zijn ze te duur en onpraktisch om te implementeren” 
▪ Er is ‘nooit’ een goed moment voor grote veranderingen, maar eens ze plaatsvinden zijn de veranderingen nooit zo 

groot als verwacht en zijn de resulterende verbeteringen meer dan de prijs ervoor waard 
- Een van de problemen binnen de klinische psychologie is dat ze zichzelf te duur heeft verkocht 
➢ Het gevolg hiervan is dat het publiek niet blij zal zijn als ze te horen krijgen dat ze hun verwachtingen mogen verlagen, 

want psychologen kunnen niet alles oplossen 

• Velen zullen de waarheid niet willen accepteren en blijven zoeken tot ze iemand vinden die hen wel belooft te geven 
wat ze zoeken 

• De kwetsbaarheid van onze klanten maakt het des te belangrijker dat klinische psychologen ethisch en 
verantwoordelijk praktijk houden 

➢ Maar wat gebeurt er als we ons limiteren tot de weinige diensten die effectief bewezen zijn door wetenschappelijk 
bewijs? 

• Er is geen reden om aan te nemen dat patiënten schade zal berokkend worden als we ze bepaalde diensten niet langer 
aanbieden 

• In feite kunnen we zelf verwachten dat we ze vooruit helpen, door geen invalide diensten meer aan te bieden 
- Indien de praktijk van klinisch psychologen werd ingetogen zoals voorgesteld in mijn eerste gevolgtrekking, waar zouden we 

eindigen? Welke valide bijdragen zouden psychologen kunnen maken tot de vaststelling, voorspelling en behandeling van 
klinische problemen? 

➢ Door de eerste gevolgtrekking zouden we geforceerd zijn om onzekerheid te verminderen via empirische evidentie 

• Dus door experimenten onder gecontroleerde toestanden af te nemen 
➢ En wat met psychologen in opleiding?  

• Indien zij valide methodes toepassen moeten we nog steeds alles wat ze doen systematisch laten evalueren tot ze 
kunnen verplaatst worden van de “experimentele status” naar de “goedgekeurde status” 

➢ In essentie vereist de eerste gevolgtrekking dat klinische psychologen hun praktijk beoefenen als wetenschappers 

❖ TWEEDE GEVOLGTREKKING: het voornaamste en belangrijkste objectief van doctorale trainingsprogramma’s binnen de 

klinische psychologie moet om de meest competente klinische wetenschappers mogelijk te produceren zijn 

- Dit punt volgt logisch van alles wat hierboven al gezegd is, maar praktisch gezien is het niet altijd duidelijk wat de meest 
effectieve methodes zijn voor het trainen van klinische psychologen om wetenschappers te zijn 

➢ Iedereen heeft zijn eigen mening over wat de meest effectieve methode is, maar die meningen worden zelden gestaafd 
met empirische evidentie 

• Zelfs als er bewijs bestaat, wordt er niet echt naar gekeken 
➢ Zij die trainen om wetenschapper te worden moeten reflexief zijn, en op een wetenschappelijke manier kijken naar hun 

eigen opleiding 
➢ Helaas zijn de structuur en doelen in klinische psychologie zeer resistent tegen verandering 

- Hier volgt een uiteenzetting van de 4 grootste problemen die worden aangehaald als gevolg van de tweede gevolgtrekking 
1) Het ‘Boulder Model’ dat bedoeld is om wetenschapper-praktijkbeoefenaars op te leiden, maar het is verwarrend en 

misleidend 
➢ Als wetenschapper en praktijkbeoefenaar hetzelfde betekenen, dan is de samengestelde term onnodig 
➢ Als wetenschapper en praktijkbeoefenaar iets anders betekenen; als 2 complementaire doelen of alternatieven, dan is 

deze tweekoppige visie op klinische psychologen inconsistent met de soort verenigende wetenschappelijke training die 
wordt voorgesteld in dit huidige Manifesto 

• Daarom moet het dualistische doel van het Boulder Model vervangen worden door een doel dat de nadruk legt op een 
verenigend doel van klinische wetenschappers trainen 

2) Wetenschappelijke training zou zich niet moeten bezighouden met studenten voorbereiden voor de arbeidsmarkt 
➢ Wetenschappers zijn niet per definitie academici, en praktijkbeoefenaars zijn niet per definitie non-wetenschappers 

• Goed getrainde klinische wetenschappers kunnen functioneren in een heleboel contexten – van het labo, tot het 
ziekenhuis, tot het bureau 

• In welke context een individu zich bevindt is niet belangrijk, maar hoe het individu functioneert 

• Training programma faculteitsleden moeten stoppen met zich zorgen te maken over welke jobs hun studenten zullen 
aannemen, en moeten in plaats daarvan focussen op alle studenten te trainen om te denken en functioneren als 
wetenschappers in elk aspect van hun professionele levens 
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3) Kenmerken van goede wetenschappelijke training zijn strengheid, onafhankelijkheid, geleerdheid, flexibiliteit in kritisch 
denken en succesvol probleemoplossend gedrag 

➢ Het is onwaarschijnlijk dat deze kwaliteiten met een checklist zullen worden gecontroleerd binnen het curriculum 
➢ Steeds meer en meer gebruikt men wel checklists bij de accreditatie van afgestudeerde trainingsprogramma’s in klinische 

psychologie 

• Er wordt te veel nadruk gelegd op het vergaren van geiten en de demonstratie of competentie in specifieke 
professionele technieken  

• Er wordt te weinig nadruk wordt gelegd op het onder de knie krijgen van wetenschappelijke principes zoals kritisch 
reflecteren, flexibele en onafhankelijke toepassing van kennis, principes en methodes om nieuwe problemen op te 
lossen 

➢ Idealiter beantwoordden we de vraag van hoe we best klinische psychologen trainen op een wetenschappelijke manier, 
maar dit is nog niet gebeurd 

➢ We hebben nog geen valide basis om te beslissen wat de beste manier is om klinische wetenschappers te trainen 

• Als we nu al proberen om een algemeen trainingsprogramma op te stellen is dat niet enkel prematuur, maar zal het 
waarschijnlijk vooruitgang richting echt goede trainingsprogramma’s vertragen 

• Pogingen om trainingsprogramma’s prematuur te standaardiseren bestendigen de status-quo, ontmoedigen 
experimentatie en inhiberen evolutionaire groei 

• Tot we evidentie hebben dat een methode beter is dan de andere, hoe kunnen we beslissen dat alle 
trainingsprogramma’s bepaalde onderwerpen en technieken moeten bevatten? 

➢ Wat momenteel het beste lijkt – en waar we misschien nog iets uit kunnen leren – is om veel diversiteit te hebben in de 
soorten trainingsprogramma’s 

• Natuurlijk moeten we systematisch deze diverse programma’s evalueren 

• Het ultieme criterium is hoe goed de afgestudeerden functioneren als onafhankelijke klinische wetenschapper 

• Hieruit volgt dat programma evaluaties zouden moeten focussen op de kwaliteit van de producten uit het programma 
in plaats van of het programma voldoet aan de lijsten van cursussen, methodes of training ervaring 

➢ Veel klinische trainingsprogramma’s volgen rituele waarvan ze geloven dat ze geassocieerd zijn met het succesvol 
produceren van wetenschappers 

• Ze ontwikkelen curricula, ze wijzen lezingen toe, houden discussies, benadrukken statistiek en 
onderzoeksmethodologie, regelen practica en stages en houden formele overgangsriten 

• Het is niet omdat het eruit ziet als een wetenschappelijke procedure, dat het dezelfde resultaten zal produceren 
➢ Het veld van de klinische psychologie mist wetenschappelijke integriteit; alle informatie moet gegeven worden zodat 

mensen de waarde van je toevoeging correct kunnen beoordelen 

• Als we geen wetenschappelijke integriteit kunnen tonen, hoe kunnen we hopen om succesvol te zijn in het trainen van 
wetenschappers? 

4) Als klinische psychologie integriteit wil hebben, moet wetenschappelijke training geïntegreerd worden in settings en 
taken  

➢ Vele afgestudeerden worden geleerd om rigoureus te denken in het labo of de klas, en hun kritische skills te checken aan 
de deur voor ze het practicum of de stage binnenwandelen 

• Dit soort contradicties mogen zich niet langer voordoen 

• Trainingsprogramma’s moeten een wetenschappelijke integratie van onderzoek, theorie en praktijk bereiken 

• Studenten moeten hun praktische ervaring integreren met academische, conceptuele en onderzoekservaringen 

• Tot dat dit gebeurt, kan er geen algemene wetenschappelijke training bestaan binnen klinische psychologie 

❖ HET MANIFESTO ALS EEN OPROEP TOT ACTIE 

- De verschillende takken in de psychologie houden al jaren een ongemakkelijke wapenstilstand, deels uit noodzaak en deels 
uit gemak, gewoonte en economisch eigenbelang 

➢ Maar verandering zit er aan te komen, niets zal nog hetzelfde zijn 
- Zolang niemand te ambitieus wordt en de standaarden probeert te verhogen, kunnen we voor eeuwig op dit tempo 

doorgaan 
➢ Er zijn vermoedens dat vele psychologen de serieuze voorstellen voor wetenschappelijke standaard in de praktijk en 

training zien als verraad 
- Uiteindelijk zullen sommige groepen psychologen geobsedeerd geraken met kwaliteit, en zich toewijden tot dat te behalen 
➢ Deze psychologen zullen de anderen voorbij steken 

ZELFSTUDIE VRAGEN 
1) Dit artikel is opgezet als een te ondertekenen manifest. Zou u dit manifest willen ondertekenen? Leg uit waarom 

wel/waarom niet 
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2) In dit artikel wordt de stelling geponeerd dat “zolang klinische psychologie niet wetenschappelijke gefundeerd is, dit niet 
toegepast mag worden bij cliënten.” Becommentarieer deze stelling na het lezen van Artikel 2 

3) Binnen welke filosofische traditie past dit artikel? 

Artikel 2: Wampold 
PSYCHOTHERAPY: THE HUMANISTIC (AND EFFECTIVE) TREATMENT 

❖ GENEZINGSMODELLEN CLASSIFICEREN 

- Een cruciale stap in het begrijpen van een fenomeen is wetenschappelijke categorisatie op basis van essentiële kenmerken 
➢ Wij zullen classificeren op basis van 3 dimensies: verklarende systemen, wetenschappelijke validiteit en medisch vs 

contextueel 
- Psychotherapie is een genezingsmethode die afhankelijk is van de kenmerken die men saillant maakt 
➢ Meeste mensen weten dat psychotherapie effectief is, maar men begrijpt nog steeds de mechanismen niet waarmee 

psychotherapie verandering creëert 

❖ VERKLARENDE SYSTEMEN 

- In essentie zijn er drie systemen betrokken bij een behandeling: biologisch, psychologisch en religieus/spiritueel 
- Filosofisch steunt medicijn (biologisch) op het concept van materialisme: materie is de enige basis van de realiteit 
➢ Volgens deze visie moeten fenomenen uitgelegd worden als de consequentie van de interactie van materie 
➢ Toegepast op geneeskunde impliceert materialisme dat elke lichamelijke toestand een fysieke oorzaak heeft 

• Behandeling heeft betrekking op het wijzigen van biologische systemen 
➢ Om een medische interventie te kunnen gebruiken, moet keer op keer bewezen zijn dat deze behandeling effectief is 

boven placebo niveau 
➢ Modale verklaringen van een stoornis met een klein aantal verklaringen 

- De verklaringssystemen voor de drie grote visies binnen psychotherapie – psychodynamisch, gedragsmatig en 
humanistisch – geven dramatisch verschillende verklaringen voor verschillende stoornissen 

➢ Door deze variabiliteit bestaat er een overvloed aan psychotherapieën  
➢ Er is een grote variëteit aan verklaringen voor dezelfde stoornissen en een groot aantal behandelingen 

- De spirituele verklaringen behoren tot een andere klasse 
➢ Ze zijn gebaseerd op wat supernatuurlijk, religieus of spiritueel kan genoemd worden 

• Deze basis staat haaks op de empirische fundamenten van de wetenschap 

❖ WETENSCHAPPELIJKE VALIDITEIT 

- Stel dat we classificeren op basis van de wetenschappelijke validiteit van de behandeling, gebruik makend van de principes 
uit het medische model 

➢ In de geneeskunde wordt de wetenschappelijke validiteit van een behandeling aangetoond door de empirische 
demonstratie van materialisme 

• Men moet kunnen aantonen dat de stoffen en procedures overwegend positieve gevolgen hebben voor de anatomie 
en fysiologie van de patiënt 

➢ De term specificiteit wordt gebruikt om te duiden dat een behandeling werkt volgens de hypothetische biologische 
mechanismen 

➢ De oprichting van specificiteit in de geneeskunde werd mogelijk gemaakt door de ontwikkeling van het gerandomiseerd 
dubbel-blind placebo controlegroep design 

➢ De wetenschappelijke methode vereist zowel de vaststelling van biologische mechanismen van een stoornis, als de 
demonstratie in een klinisch onderzoek dat de toediening van een stof om te stoornis te behandelen effecten heeft die 
men kan toeschrijven aan de specifieke ingrediënten 

- De wetenschappelijke validiteit van verschillende psychotherapieën is problematisch 
➢ Men kan zeggen dat psychotherapie een hoopje behandelingen is, waarvan sommige aan de criteria voor 

wetenschappelijke validiteit voldoen, en anderen niet 
➢ Dit onderscheid werd gemaakt door David Barlow, die 2 soorten praat-therapieën onderscheidde: psychologische 

behandelingen en generische psychotherapie 

• De psychologische behandelingen zijn therapeutische alliantie, de inductie van een positieve verwachting van 
verandering, en remoralisatie; deze bevatten specifieke psychologische procedures die op psychopathologie gericht 
zijn 

• De behandelingen zonder die specifieke psychologische procedures worden geclassificeerd als generische 
psychotherapie 

➢ Barlow’s onderscheid berust op de specificiteit van actie, dezelfde notie die het medische model definieert 

• Psychologische behandelingen binnen een therapeutische context als vorm van toediening, verschaffen ingrediënten 
die psychologische stoornissen saneren en observeerbare voordelen produceren 
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➢ Generische psychotherapie kan nog steeds verandering veroorzaken door de creatie van hoop, remoralisatie en 
veranderde verwachtingen en geloven 

• Deze verklaringen worden echter meestal gebruikt om verandering door religieuze/spirituele te verklaren, waardoor 
deze vormen van therapie nog verder van de classificatie als wetenschappelijke behandeling komen te staan 

- Religieuze of spirituele behandelingen kunnen vanuit een wetenschappelijk perspectief nooit echte verandering 
bestendigen 

➢ De verandering was onbestaand: het werd niet wetenschappelijk gedocumenteerd 
➢ De verandering was enkel palliatief omdat de ontvanger zich wel beter voelde, maar de onderliggende pathologie 

onveranderd bleef 
➢ Als verandering werd gedocumenteerd, kan het toegeschreven worden aan het placebo effect 

❖ MEDISCHE VERSUS CONTEXTUELE MODELLEN 

- Jerome Frank stelt een ander classificatie schema voor, een waarin psychotherapie wordt beschouwd als een cultureel 
genezingsproces 

➢ Lijkt meer op inheemse genezingspraktijken dan de medische behandelingen 
➢ Genezingspraktijken bevatten een emotioneel geladen en vertrouwensrelatie met een genezer, een genezingsetting, een 

conceptueel schema, en procedures waar zowel de genezer als patiënt in geloven en die actieve deelname vereisen 

• Volgens dit perspectief zijn het deze aspecten die de kritieke ingrediënten van een behandeling vormen, in 
tegenstelling tot geneeskunde, waar het de direct effecten zijn van het medicijn op het biologische systeem 

• Wat ze wel gemeenschappelijk hebben is dat ze ingebed zijn in een culturele context, afhankelijk zijn van de 
interactie tussen genezer en ontvangen van de behandeling en een interpretatie van de gebeurtenissen en hun 
betekenis nodig hebben 

- Moderne medische behandelingen kunnen prompt gescheiden worden van culturele genezingspraktijken omdat medische 
behandelingen een wetenschappelijke, biologische basis hebben en placebo-gecontroleerde onderzoeken zijn ondergaan 

➢ Hoewel men erkent dat culturele context, voorkeuren van de patiënt en verwachtingen allemaal belangrijke factoren zijn 
in geneeskunde, ligt de nadruk op de effecten van stoffen of procedures op het biologische systeem 

➢ Daarom wordt het onderscheid getrokken tussen geneeskunde en een ambigue klasse traditioneel/inheems/andere 

• Dit onderscheid is problematisch omdat het psychotherapie associeert met een heleboel praktijken die niet empirisch 
effectief bewezen zijn 

❖ WAAR PAST PSYCHOTHERAPIE NU IN? 

- Psychotherapie is uniek aan mensen en kan niet gebruikt worden bij non-mensen 
➢ Psychotherapie lijkt op eerste zicht wel dicht bij de culturele/inheemse praktijken te liggen zoals Frank en Frank 

voorstelden 

• Psychotherapeuten gebruiken de taal en onderzoeksmethoden van de wetenschap, maar gebruiken 
behandelingsprocedures die kunnen afhangen van dezelfde psychologische fenomenen als religieuze, spirituele en 
cultureel inheemse interventies 

➢ Deze thesis zal proberen deze spanning te elimineren door te poneren dat het veranderingsproces in psychotherapie 
tussen therapeut en patiënt plaatsvindt op manieren die consistent zijn met theorie en onderzoek uit culturele 
antropologie, evolutionaire psychologie, en andere gebieden, en dus wél wetenschappelijk is 

- Nu zal ik praten over waarom de communicatie tussen therapeut en patiënt niet enkel een nodige conditie is voor de 
sanering van een dysfunctie, maar ook het voornaamste veranderingsmechanisme is 

❖ DE HUMANISTISCHE ASPECTEN VAN HET CONTEXTUELE MODEL 

❖ MENSELIJKE CAPACITEITEN EN PSYCHOTHERAPIE 

- Mensen hebben specifieke capaciteiten die dieren niet hebben, en dat ligt niet gewoon aan het feit dat ons brein groter is, 
sneller verwerkt en meer kan onthouden 

➢ Vele van deze specifieke capaciteiten zijn intiem betrokken bij het proces van psychotherapie en kunnen minstens deels 
verantwoordelijk zijn voor de ervaren voordelen van patiënten 

- Een van de specifieke sterktes van het menselijke brein is het interpreteren van gebeurtenissen, het construeren van 
verklaringen, en het attribueren van causaliteit 

➢ Deze capaciteiten zijn duidelijk zichtbaar in de geschiedenis van de mens, waarbij men deze vaardigheden heeft toegepast 
bij het proberen verklaren van lichamelijke fenomenen 

• In elke cultuur of beschaving zijn medicijnen, rituelen en genezers centrale figuren van de cultuur 
- Alle verschillende verklaringssystemen hebben een gemeenschappelijk kenmerk: ze zijn heel overtuigende verklaringen van 

de wereld 
➢ Dit is ook een kenmerk dat alle psychotherapieën delen 

- Een tweede kenmerk van het evoluerend menselijke brein is taal, en de mogelijkheid om sociale netwerken uit te breiden 
met het gebruik ervan 
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➢ Er wordt gezegd dat taal een manier is om cognitieve processen uit te breiden buiten het individu 

• Zo kan men zeggen dat psychotherapie niet enkel het transportmechanisme is waarmee psychologische ingrediënten 
worden geleverd, maar eerder een sterk verstrengeld systeem is dat taal gebruikt om het wereldbeeld van de patiënt 
te reconstrueren 

- Een derde aspect van het menselijke brein gerelateerd aan psychotherapie is de neiging om inferenties te maken over de 
interne toestanden van anderen 

➢ Ook wel theory of mind of folkpsychology genoemd 
➢ Dit laat toe anderen te voorspellen, te discrimineren tussen roofdier en prooi, en om adaptieve sociale groepen te creëren 
➢ De verklaringen van mentaal functioneren van leken verschillen meestal van de verklaringen van wetenschappelijke 

psychologie 

• De ontologie van het menselijke brein is intuïtief incorrect: de idiosyncratische verklaringen van de patiënt van 
mentale functies zijn betrokken bij de creatie van de problemen van de patiënt 

• Psychotherapie is betrokken bij het veranderen van deze verklaringen, en wetenschappelijke psychologie speelt een 
secundaire rol in dit proces van verandering 

- De relatieve sterkte van de menselijke geest faciliteerde de ontwikkeling van psychotherapie als een culturele geneeskunde, 
en deze psychologische processen zijn kritiek in het begrijpen hoe psychotherapie nu juist werkt 

❖ HET VERANDERINGSPROCES 

- Patiënten komen naar de therapie met maladaptieve denksystemen, een soort folkpsychologie, die typisch 2 kenmerken 
bevatten 

➢ De problemen die ze ervaren zijn onvermijdelijk of komen zodanig vaak voor dat de angst voor het probleem genoeg is 
om problemen te veroorzaken 

➢ Door de waarschijnlijkheid dat de problemen blijven bestaan, voelt de patiënt zich gedemoraliseerd en wordt hij/zij 
inactief naar zijn/haar probleem 

- Het essentiële aspect aan psychotherapie is dat een nieuwe, meer adaptieve verklaring wordt geleerd aan de patiënt via 
verbale interactie 

➢ Dit vermoeden volgt uit theorie en onderzoek in evolutionaire psychologie en culturele antropologie die poneren dat 
culturele praktijken worden doorgegeven via communicatie in sociale interacties, in plaats van door directe ervaring 

- Er zijn verschillende kritieke aspecten aan het verkrijgen van een functionele verklaringen van je problemen 
➢ Men verwacht altijd een verklaring van de genezer; dit geldt dus ook voor psychotherapie 
➢ De verklaring wordt verschaft in een behandelingscontext, wat kritiek is voor het veranderingsproces 

• Het verkrijgen van een functionele verklaring creëert de verwachting dat als het protocol gevolgd wordt, de 
moeilijkheden ervaren door de patiënt niet onvermijdelijk zijn, en daarom ook op te lossen zijn 

• Remoralisatie, antwoord verwachtingen, uitkomst verwachtingen en zelfdoeltreffendheid 

• Een verklaring is functioneel als het bij de patiënt de verwachting produceert dat als het protocol gevolgd wordt, de 
problemen zullen opgelost zijn 

- Een gevolg van de centraliteit van verklaringen en behandeling voor psychotherapie, is dat elke soort praattherapie zonder 
deze twee kritieke elementen geen bona fide psychotherapie kan zijn 

➢ Als gevolg daarvan bestaat er geen “generische psychotherapie” zoals Barlow die beschreef 
➢ Verklaring en behandeling zijn essentiële gemeenschappelijke factoren van psychotherapie 

- Een kritieke overweging is die van het belang van de “waarheid” van een verklaring 
➢ De kracht van de behandeling is afhankelijk van de mate waarin de patiënt de verklaring accepteert, niet de mate waarin 

de verklaring wetenschappelijk accuraat is 
➢ Het belangrijkste is dat men de verklaring van de patiënt accepteert, en kan aanpassen zodat die meer adaptief is 

- Als acceptatie van een adaptieve verklaring kritiek is, wat leidt dan tot acceptatie? 
➢ Concepten worden het best overgedragen als ze tegenstrijdig zijn met de huidige geloven, maar niet een overdreven 

aantal assumpties van de persoon overtreden 

• Voor psychotherapie betekent dit dat de uitleg niet te hard mag verschillend van de intuïtieve noties die de patiënt 
heeft over mentaal functioneren 

- Een gevolg is dat de gegeven verklaring voor de cliënt moet overeenstemmen met de culturele context 
➢ Patiënten die naar een psycholoog gaan verwachten een verklaring die focust op de geest en overeenstemt met de 

folkpsychologie van de cliënt 
➢ Niet enkel de culturele context is van belang echter, het is ook belangrijk dat de verklaring overeenstemt met de attitudes 

en waardes van de patiënt en de specifieke socio-culturele context van de patiënt 
- De bron van de verklaring is ook kritiek voor de aanvaarding ervan 
➢ Als de patiënt de psychotherapeut vertrouwt en er van verzekerd is dat de therapeut hard zal werken, dan is de kans dat 

de verklaring aanvaard wordt nog groter 
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- De focus van psychotherapie ligt niet enkel op de verklaring 
➢ Psychotherapieën zijn uitgebreide verklarende systemen, gemaakt om de patiënt te beïnvloeden op verschillende 

manieren 
- De categorisatie die gebruikt wordt om psychotherapie te begrijpen is al religieus, spiritueel, en cultureel inheems geweest, 

maar er zijn nog steeds belangrijke verschillen 
➢ Er worden geen therapieën toegediend die niet gebaseerd zijn op psychologische principes 
➢ Psychotherapie patiënten hebben een culturele verwachting van psychologische verklaringen, net zoals medische 

patiënten een biologische verklaring verwachten 
➢ Psychotherapie onderscheidt zich van vele geneespraktijken in dat psychotherapie onderzoekers al lang het gereedschap 

van de empirische wetenschap hanteren 
- Poneer de volgende kritieke vraag: is de menselijke neiging om te willen genezen via uitgebreide en ritualistische praktijken 

het gevolg van een geëvolueerd menselijk kenmerk of een evolutionair bijproduct? 

❖ ONDERZOEKSEVIDENTIE 

1) Werkt psychotherapie? 
- Meeste therapieën van vroeger zijn niet meer geweest dan placebo’s, en Eysenck vond dat psychotherapie ineffectief was 
- Het was niet tot dat Mary Lee Smith en Gene Glass hun meta-analyse publiceerde dat bleek dat psychotherapie eigenlijk 

zeer effectief was 
➢ 0.80 effect size: dit betekent dat iemand die psychotherapie voor een probleem volgt beter af is dan 80% van de 

onbehandelde patiënten 
- Er is ook genoeg data die bewijst dat psychotherapie vaak veel effectiever is dan vele medisch procedures of praktijken 

(bijna alle interventies in cardiologie, geriatrische geneeskunde, astma, griep vaccines, en cataract operaties) 
- Wanneer direct vergeleken in klinische onderzoeken, dan is psychotherapie meestal even effectief als farmacologische 

behandelingen van mentale stoornissen 
➢ Bovendien duurt het effect ook langer na eind van de behandeling 

- Praktijkbeoefenaars produceren dezelfde effecten die gevonden worden in klinische onderzoeken naar psychotherapieën 
2) Zijn sommige psychotherapieën krachtiger dan andere? 
- Eysenck beweerde eerst dat gedragstherapieën effectiever zouden zijn dan andere therapieën die niet gebaseerd waren op 

observeerbare veranderingen 
➢ Na de meta-analyse van Glass en Smith bleek dat eigenlijk alle soorten therapieën even effectief waren, gegeven dat 

confounds werden gecontroleerd 
➢ Dodo bird conjecture: de bevinding dat alle soorten therapieën even effectief zijn 

• Dit onderstreept nog eens dat het aanvaarden van de adaptieve verklaring belangrijker is dan de absolute waarheid 
van psychologische verklaring 

- Hoe komt het dat alle therapieën even effectief zijn? Een kijkje naar de geschiedenis van present-centered therapy kan wat 
inzicht bieden 

➢ Bij het onderzoek naar wat cognitive-behavioral therapy zo effectief maakt voor PTSD patiënten, creëerde men een 
controle groep waar ze een therapie toepasten zonder de ingrediënten waarvan men dacht dat ze essentieel waren 

• Ademhalingstraining, fysieke oefening, in vivo blootstelling en CR 
➢ Verder waren de therapieën hetzelfde 
➢ Nu bleek dat de controlegroep patiënten even veel vooruitgang hadden geboekt als de CBT patiënten? 

• Dit was de geboorte van present-centered therapy (PCT) 
➢ Wanneer een behandeling begint te lijken op een die therapeutisch hoort te zijn (handleiding, legitieme psychologische 

componenten, en therapeuten die getraind zijn om de therapie toe te dienen), produceert het voordelige effecten 
3) Wat is de evidentie voor specifieke psychologische processen en hun oplossing? 
- In de geneeskunde wordt specificiteit bereikt op twee manieren: 
➢ Een wordt de stof waarvan men stelt dat deze een biologisch aspect van de patiënt moet veranderen onderzocht in een 

gerandomiseerd dubbelblind controle groep experiment 
➢ Men volgt deze systeem-specifieke sequentie: 

• A) een biologische verklaring voor de ziekte, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek 

• B) een behandeling wordt opgesteld of een substantie wordt bedacht om het biologische deficiet op te lossen 

• C) toedieningen van de substantie verandert de biologie van de patiënt op de verwachte manier, en andere substanties 
doen dat niet 

• D) de verandering in de biologie geneest de ziekte 
- Pogingen om  de specificiteit van psychologische behandelingen vast te stellen volgens een van deze twee methodes zijn 

onsuccesvol gebleken 
➢ Placebo-gecontroleerde experimenten hebben twee voorwaarden: blindheid en ononderscheidbaarheid 
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• Deze zijn beide niet aanwezig in klinische onderzoeken 

• In essentie is het onmogelijk om klinische onderzoeken blind te maken 

• Placebo-type controles lijken niet op de actieve modellen van het medische model: men kan nooit hetzelfde placebo-
effect bereiken omdat een therapie geloofwaardigheid nodig heeft! 

• Men moet een aanvaardbare verklaring krijgen en een set van acties die men kan volgen om hun doel te bereiken, die 
worden gegeven door de therapeut die gelooft in de behandeling 

- Het beste experimentele design om specificiteit te bereiken is het ontmanteling design: een of twee actieve ingrediënten 
worden verwijderd 

➢ Dit geeft een legitieme maar gedegradeerde behandeling 
- Ook om een systeem-specifieke sequentie toe te passen is er niet genoeg evidentie 
➢ Psychotherapie is sowieso al benadeeld omdat wij beschikken over een objectief-descriptief classificatiesysteem voor 

psychiatrische stoornissen, de geneeskunde heeft een etiologisch classificatiesysteem voor ziektes 

• Er zijn veel goede theorieën, maar een wetenschappelijke basis voor mentale stoornissen vaststellen is bijzonder 
moeilijk gebleken 

• Neurowetenschappen zijn veelbelovend naar de toekomst toe, maar momenteel zijn de modellen nog veel te ambigu 

• Ook de psychologische basis van behandelingen vaststellen blijkt ook moeilijker dan verwacht 
4) Zijn engagement in therapie, vorming van een band, en de therapeut kritiek voor een succesvolle therapie? 
- Als het niet de behandeling is die het verschil maakt, wat dan wel? 
- In dit model is engagement kritiek voor het succes van de therapie; het toont dat de patiënt de therapeut wilt vertrouwen 
- Wanneer een patiënt niet meer wilt voortdoen met de therapie, ligt het aan de therapie of de therapeut? 
➢ Het kan vaker liggen aan de therapie, CBT bijvoorbeeld heeft veel grotere uitval-cijfers dan PCT, ondanks dat de 

therapieën zeer sterk gelijkend zijn 
- Het lijkt erop dat veel pre-therapie factoren leiden tot engagement in het therapeutisch proces 
➢ Zoals voorkeur van de patiënt en verwachtingen over verbetering 

• Dit ondersteunt nogmaals de notie dat acceptatie van de therapeutische redenering kritiek is 
- Een robuuste bevinding is dat de werk alliantie verwant is aan een succesvolle therapie 
➢ Werk alliantie is een meting van zowel de relatie als de samenwerking 
➢ Een succesvolle therapie hangt af van de acceptatie van de therapeut als een vertrouwde actor die zijn of haar best zal 

doen om de beste keuzes te maken 
- Er is steeds meer evidentie dat het eigenlijk de therapeut zelf is, en niet de therapie, die verantwoordelijk is voor 

verandering 
➢ Therapeuten zorgen voor de grootste verschillen tussen behandelingen, niet de behandeling zelf 

• Veel van de variabiliteit binnen behandelingen is afhankelijk van de mogelijkheid van de therapeut om een werk 
alliantie te vormen met de patiënt 

➢ Dit soort onderzoek suggereert dat het er niet toe doet welke psychologische ingrediënten je toedient, maar hoe je ze 
juist toedient 

- Interpersoonlijke aspecten van psychotherapie die worden gecreëerd door de therapeut zelf, zijn wat een therapie 
succesvol maakt 

➢ Deze variabelen kunnen niet experimenteel bestudeerd worden (gemanipuleerd worden), maar dat neemt niet weg van 
hun causale belang 

5) Wat kunnen we leren van placebo onderzoek? 
- Om een placebo-effect te vinden, moet de patiënt altijd weten dat er een interventie wordt toegediend en dat 

verwachtingen worden gecreëerd door een arts of onderzoeker 
- Placebo-effecten blijken uniek aan mensen te zijn, gecreëerd door verwachtingen in een culturele context, vaak in de 

interactie met machtige anderen door subjecten die geloven dat de substanties of manipulaties effectief willen zijn 
➢ Een situatie die veel lijkt op psychotherapie 

- De effectiviteit van vele medische behandelingen is grotendeels te danken aan het placebo-effect 
➢ Het grootste deel van het effect van SSRI’s is te danken aan placebo 

❖ CONCLUSIES 

- Psychologie is duaal: er is een wetenschappelijke en een humanistische traditie 
➢ Langs een kant zijn er de wetenschappers die de toepassing van psychologie niet erg wetenschappelijk vinden 
➢ Langs de andere kant zijn er zij die zich meer identificeren met de humanistische kant en vinden dat de wetenschappelijke 

onderzoeken naar psychotherapie focussen op aspecten die irrelevant zijn voor het succes ervan 
- Hoewel genezingspraktijken al zo lang bestaan, zijn ze nog lang niet allemaal aan een wetenschappelijk onderzoek 

onderworpen 
➢ Geneeskunde is ontstaan als een toepassing van biologische kennis om ziektes te genezen en voorkomen 
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➢ De ontwikkeling van gerandomiseerde controle groepen door klinische wetenschappers liet toe om te bewijzen dat 
psychotherapie weldegelijk effectief is 

- Zij geïnteresseerd in de humanistische aspecten van psychotherapie focussen op de interpersoonlijke relatie tussen 
therapeut en patiënt 

➢ Deze variabelen zijn robuuste voorspellers voor de uitkomst en zijn waarschijnlijk betrokken bij het produceren van de 
voordellen van psychotherapie 

➢ Het kritieke aan therapie is de interactie, niet het soort therapie 
- De humanistische en wetenschappelijke takken hoeven niet in oppositie te zijn met elkaar, de missie blijft dezelfde 

ZELFSTUDIEVRAGEN 
1) Leg kort uit op welke punten het medische en contextuele model verschillen in hun benadering van psychotherapie. 
2) Wampold haalt een aantal van de belangrijkste predicties van het medische model onderuit. Leg uit waarom studies met 

een psychotherapie ontmanteling design evidentie bieden tegen het medische model. 
3) Wampold bespreekt een aantal bevindingen die zijn model ondersteunen. Toch kan je zijn theorie op verschillende andere 

manieren empirisch toetsen. Bedenk een onderzoek om na te gaan of een acceptabele rationale een cruciaal element is bij 
verandering. 

Artikel 3: DeRubeis et al. 
A CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL ANALYSIS OF THE NONSPECIFICS ARGUMENT 
❖ INTRODUCTIE 

- Door het grote aantal therapieën en de rijke keuze die patiënten hebben bij het kiezen van een therapie, is er veel 
onderzoek gekropen in de voordelen van elke soort therapie 

- Een onderzoekslijn naar het dodo-bird verdict (het feit dat alle verschillende therapieën ongeveer even effectief blijken) is 
om de gemeenschappelijke factoren van alle psychotherapieën in beschouwing te nemen 

➢ Men heeft al geopperd dat alle positieve effecten van therapieën te danken zijn aan de ‘nonspecifics’ of aspecifieke 
elementen van een therapie 

• Hiermee worden de elementen die alle therapieën gemeenschappelijk hebben bedoeld 
▪ ‘healing setting’, onderwijs, verklaring, verwachting van verbetering, een behandeling ritueel, de therapeutische 

relatie 
➢ Frank: alle psychotherapieën delen aspecifieke factoren, terwijl elke therapie haar eigen specifieke factoren bezit 

• Specifieke factoren zijn de technische manoeuvres van therapeuten 
- Er zijn twee grote onderzoekslijnen die gebruikt worden als bewijs dat aspecifieke factoren de voornaamste mechanismen 

van verandering zijn in psychotherapie 
➢ Het bewijs van uitkomstgelijkheid tussen twee of meer psychotherapieën wordt gebruikt om het argument te 

ondersteunen dat therapieën werken via aspecifieke manieren 

• Dodobird’s verdict voorstanders stellen dat de gelijkheid tussen alle psychotherapieën wordt veroorzaakt door 
elementen die aspecifiek zijn aan alle theorieën 

➢ De tweede onderzoekslijn is die van de therapeutische alliantie 

• De laatste 20 jaar van onderzoek wordt deze factor het frequentst geciteerd als de vermeende causale aspecifieke 
factor 

• Er wordt ook gezegd dat de therapeutische alliantie de nonspecifics hypothese ondersteunt omdat een positieve 
therapeutische alliantie ook een aspecifiek kenmerk is dat zich voordoet in alle soorten therapieën 

❖ HET DODO BIRD DILEMMA 

- Het meest frequent geciteerde bewijs voor de notie dat therapie-specifieke elementen onbelangrijk zijn, komt uit de meta-
analyse van Smith & Glass 

➢ Het problematische is dat men de vragen in deze meta-analyse verkeerd stelt: “is therapie A beter dan therapie B?” 
➢ Wanneer zulke ongedifferentieerde vragen worden gesteld, worden resultaten onnodig aangetast 

• Onderzoekers zullen geloven dat het Dodo Bird verdict van toepassing is op alle psychotherapieën onder alle 
omstandigheden 

➢ Men zou moeten beginnen met een probleem en vragen hoe behandelingen verschillen in hun effectiviteit voor dat 
probleem op te lossen 

• Op deze manier vinden we 2 patronen van bevindingen in de psychotherapie-uitkomst literatuur 
- Wanneer een psychotherapie beter blijkt te zijn dan de andere 
➢ Ondanks het dodobird verdict kan dit wel eens gebeuren 

• OCD: blootstelling en respons preventie 
▪ Fals-Stewart, Marks en Schafer: zowel op groep als individueel niveau is blootstelling en respons preventie beter 

dan spier-ontspannings training 
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• Paniekstoornis: cognitieve gedragstherapie 
▪ CBT is effectiever dan toegepaste ontspanningstherapie  

• PTSD: blootstellingstherapie 
▪ Blootstellingtherapie is effectiever dan een hele hoop therapieën, waaronder algemene therapie en conventionele 

therapie 

• Sociale fobie: cognitieve gedragstherapie in groep 
▪ CBGT is beter dan educational support group 

➢ Deze bevindingen kunnen moeilijk verklaard worden door nonspecifics van therapie 

• Bewijs dat techniek wel het verschil kan maken 
- Wanneer twee psychotherapieën even effectief blijken te zijn 
➢ Er is bijvoorbeeld al eens geen verschil gevonden tussen cognitieve therapie en prestatie-gebaseerde blootstelling bij de 

behandeling van paniekstoornis 
➢ Bij depressie ook is er geen verschil gevonden tussen interpersoonlijke therapie en cognitieve therapie 
➢ Men heeft door deze voorbeelden de neiging om de effecten van de therapieën toe te schrijven aan nonspecifics 

• Dit impliceert dat de specifieke technieken die worden toegepast binnen deze therapieën gewoon ‘filler’ zijn 

• Deze visie kan worden toegepast op medicatie voor depressie: dit is impliceren dat TCAs en SSRIs op dezelfde manier 
zouden werken op het CZS omdat ze eenzelfde uitkomst hebben 
▪ Ook voor psychotherapie en medicatie: omdat beiden een gelijkaardige uitkomst hebben, moeten ze toch werken 

via dezelfde mechanismen? (nee) 
➢ Er dient meer onderzoek te gebeuren naar of het nu de nonspecifics of specifics zijn van een therapie die ze effectief 

maken 

❖ DE THERAPEUTISCHE ALLIANTIE EN SYMPTOOM VERLICHTING 

- Wat is de therapeutische alliantie? 
➢ Nonspecific factor: een samenwerkingsverband tussen therapeut en patiënt 

• Meestal onderzocht in psychodynamische of interpersoonlijke therapie context 
- Er is een relatie tussen de therapeutische alliantie en de therapie uitkomst volgens 2 meta-analyses 
➢  Horvarth en Symonds: correlatie van .22 voor 24 studies tussen therapeutische alliantie en symptoom verbetering 
➢ Martin et al: correlatie van .22 tussen therapeutische alliantie en uitkomst 
➢ Echter, deze studies evalueerden therapeuten die technieken integreerden van meer dan 1 oriëntatie 

- De rol van de alliantie wordt minder consistent als we gaan evalueren op basis van 1 therapeutische oriëntatie 
➢ Men is akkoord dat therapeuten die geen goede werkrelatie kunnen vormen met cliënten zelfden succes zullen boeken 

• Hoeveel van de variantie in therapeutische uitkomsten kunnen we toeschrijven aan de therapeutische relatie? 
▪ Martin et al: gemiddelde correlatie tussen alliantie en uitkomst is .22 

• Wat is de causale implicatie van een statistisch verband tussen alliantie en uitkomst? 
▪ Wie of wat is verantwoordelijk voor de variabiliteit?  
o De therapeut 
o De cliënt 
o De interactie tussen cliënt en therapeut 
o Symptoom verlichting 

- De therapeut als verantwoordelijke voor de variantie in de alliantie 
➢ Als het aan de therapeuten ligt, dan zouden we het gedrag dat voor betere allianties zorgt kunnen identificeren 

• Dit gedrag zou kunnen aangeleerd worden 

• Het is ook mogelijk dat dit gedrag niet aangeleerd kan worden, maar het is nog steeds nuttig om te weten welk soort 
gedrag het is 

➢ Beide mogelijkheden impliceren dat de alliantie een causale factor is in een goede therapie 
- De cliënt als verantwoordelijke voor de variantie in de alliantie 
➢ Goede cliënten vormen goede allianties en worden dus sowieso veel sneller beter 

• Praktische implicatie hiervan is dat men cliënten zou gaan selecteren die geneigd zijn goede allianties te vormen 

• Er bestaat een causale relatie tussen alliantie en uitkomst 
- Interactie tussen therapeut en cliënt als verantwoordelijke voor de variantie in de alliantie 
➢ Interactie tussen kenmerken van de therapeut en kenmerken van de cliënt bepalen de uitkomst en de alliantie 

• Sommige cliënten zullen goed interageren met sommige therapeuten om verschillende redenen (gender, 
persoonlijkheid, SES, politieke standpunten…) 

• Dit lijkt veel op het idee dat de cliënt de alliantie bepaalt, maar het betekent niet dat er een causale relatie bestaat 
tussen alliantie en uitkomst 
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➢ Implicatie zou zijn dat als men cliënten screent voor wat voor soort therapie het beste zou werken bij hen, we ook direct 
ze zouden kunnen linken aan een therapeut waarvan we denken dat hij/zij geschikt zou zijn 

➢ Zeer moeilijk te onderzoeken 
- De verlichting van symptomen als verantwoordelijke voor de variantie in de alliantie 
➢ Symptoomverandering werd niet succesvol voorspeld door alliantie-scores vroeg in de therapie 

• Echter, later in de therapie werden alliantie-scores wél predictief: hoe beter het met de cliënt ging, hoe predictiever 
➢ De alliantie is dan het resultaat van een positieve therapeutische respons in plaats van omgekeerd 
➢ Tang & DeRubeis: plots toename in verbetering van symptomen kon niet worden voorspeld door de kwaliteit van de 

alliantie 

• Echter: de kwaliteit van de alliantie was hoger in de sessie die volgde op een plotse toename in verbetering 

• Suggereert dat een positieve therapeutische alliantie volgt uit een verbetering in depressieve symptomen (in 
cognitieve therapie) 

➢ Onderzoekers hebben zelden temporele confounds kunnen uitsluiten in hun onderzoek 

• Kan bewijs zijn dat goede uitkomsten goede allianties voorspellen 
➢ Klein et al: in CBASP therapie: vroege alliantie voorspelt verbetering over de duur van de behandeling, maar vroege 

verbetering voorspelt geen alliantie 
➢ Het is verleidelijk om te denken dat variaties in de alliantie predictief (en causaal) zijn in sommige behandelingen, maar 

niet in andere 
- Er zijn geen studies naar de effectiviteit van bepaalde therapeuten 
➢ Studie die daar het dichtste bij komt is studie van Luborsky et al: significant therapeut effect op de uitkomst 

• Therapeuten verschilden systematisch in de uitkomsten die de cliënten rapporteerden 

• Substantiële correlaties tussen uitkomst en rapportages over de alliantie van de cliënt in de 3e sessie 
- Hypothese dat alliantie een therapeut effect medieert (uitlegt) als voldaan wordt aan 3 statistische condities: 
➢ Een significant verschil tussen therapeuten in het gemiddelde uitkomsten 
➢ Een significant verschil tussen therapeuten in hun gemiddelde alliantie score 
➢ Een significante positieve correlatie tussen therapeutische alliantie en uitkomst 

❖ CONCLUSIES EN SAMENVATTING 

- Gelijkheid in therapeutische uitkomst impliceert niet persé dat therapieën hun voordelen halen uit dezelfde nonspecifics 
➢ Het is niet correct om nonspecific factoren van psychotherapieën te verheerlijken ten koste van specifieke therapeutische 

technieken 
➢ Het bewijs dat techniek er wel toe doet is voldoende om training in specifieke methoden te rechtvaardigen 

ZELFSTUDIEVRAGEN 
1) Wat zijn de implicaties van het dodo-bird effect voor: 
- Evidence-based werken 
- Het bestaan van verschillende therapiescholen 
2) Vaak wordt het dodo-bird verdict geïnterpreteerd als een bewijs dat de gemeenschappelijke kenmerken van 

psychotherapie het meest belang hebben bij effectieve psychotherapie. Leg uit, met behulp van DeRubeis waarom deze 
stelling niet klpopt 

3) Het dodo bird debat is ondertussen al enkele decennia gaande. Ga na, wat negatieve onbedoelde effecten kunnen zijn van 
dit aanslepende debat voor de praktijk van de klinische psychologie 

Artikel 4: Clara E. Hill, Harold Chui, and Ellen Baumann 
REVISITING AND REENVISIONING THE OUTCOME PROBLEM IN PSYCHOTHERAPY: AN ARGUMENT TO 
INCLUDE INDIVIDUALIZED AND QUALITATIVE MEASUREMENT 
❖ INTRODUCTIE 

- Het uitkomst probleem is al jaren een plaag binnen het onderzoek naar psychotherapie 
➢ We gaan over argumenten voor en tegen de effectiviteit van psychotherapie 
➢ Artikelen door Strupp (1963) en Eysenck (1964) 

- Het doel is om een nieuw perspectief in te nemen op het uitkomstdilemma 
➢ We gaan na hoe uitkomst werd bepaald in het verleden 
➢ Daarna fantaseren we over een ideale uitkomststudie die zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden combineert 

❖ HET VERLEDEN 

- We beginnen met een historische context voor de artikelen van Strupp en Eysenck en gaan dan over de inhoud van hun 
argumenten, vervolgens beschrijven we het huidige klimaat in de theoretische oriëntatie en methodologie, beschrijven we 
problemen met een kwantitatief paradigma om psychotherapie te bestuderen, en geven een voorbeeld case om onze 
punten te illustreren 
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- Om de argumenten van Strupp en Eysenck beter te kunnen begrijpen, moeten we de historische context kennen 
➢ In de jaren 50 en 60 werd psychoanalyse steeds minder wetenschappelijk 

• Analytici deden gewoon wat ze deden met minimaal toezicht of empirisch onderzoek, en sommige analytici hielden er 
een dogmatische houding op na 
▪ Hierdoor was psychoanalyse vaak niet erg effectief 

• Er werden ook veel films gemaakt over bekende therapeut-cliënt grens overschrijdingen in de psychoanalyse 
▪ Hierdoor verloor het publiek vertrouwen in en respect voor de praktijk 

➢ Psychoanalytici waren ook niet eensgezind over orthodoxie 

• Aan een kant hielden verdedigers van orthodoxie vol dat Freuds visie op persoonlijkheid en psychoanalyse ten harte 
genomen moest worden, en dat de theorie niet moest aangepast worden voor het geval deze niet langer puur zou zijn 

• Aan de andere kant geloofden sommige psychoanalytici dat de analyse zou gemoderniseerd moeten worden 

• Deze schicht in het veld zorgde er voor dat het beroep verzwakt werd over het algemeen 
➢ Verdere kritiek op psychoanalyse was het gebrek aan toetsbare assumpties (het onderbewuste) 

• Kritiek door academische psychologen op het gebrek aan onderzoek en empirische evidentie 
➢ Gedragstherapie vormde een wetenschappelijke alternatief voor psychoanalyse 

• Duidelijke beschrijvingen, openheid tot onderzoek, kwantificatie 

• Deze benadering paste beter bij het toen heersende kwantitatieve positivistische methodologische paradigma 
- Strupps argument houdt in dat we de effectiviteit van eclectische en psychoanalytische psychotherapieën niet hebben 

kunnen aantonen door gebrekkige metingen 
➢ Complexe intrapsychische veranderingen zijn niet voldoende of adequaat genoeg geëvalueerd 
➢ De definitie van mentale gezondheid verandert doorheen de tijd, plaats, cultuur, en verwachtingen van de sociale groep 
➢ Onderzoekers moeten talloze onafhankelijke variabelen meten zoals duur, diepte en doel van de therapie, en de verbale 

responsen van de therapeut 

• De relatie tussen uitkomst en deze onafhankelijke variabelen wordt verder beïnvloed door confounding effecten van 
de therapeut en cliënt zoals verwachting, attitude en persoonlijkheid 

• Cliënt attributies beïnvloeding ook de motivatie van een therapeut om de cliënt te behandelen 
➢ Strupp suggereerde ook dat uitkomst bestudeerd moet worden tijdens de psychotherapie sessie 
➢ Strupp had kritiek op Eysenck:  

• Te simplistische metingen van uitkomst zoals sociale aanpassingen en aanpassingen op het werk, en 
zelfgerapporteerde moeilijkheden 

• Foute conclusies over de effectiviteit van psychoanalyse op basis van foute vergelijkingen van studies die verschillende 
uitkomstcriteria hanteerden 
▪ Eysenck categoriseerde participanten in grove en onbetrouwbare categorieën die een onmogelijke standaard 

reflecteren 
- Eysenck noemde Strupps kritiek irrelevant, incompetent en immaterieel 
➢ Niemand heeft al studies kunnen produceren die de voordelen van psychoanalytische psychotherapie bewijzen 

• Gedragstherapie is een beter alternatief omdat het korter en effectiever is dan psychoanalyse 
➢ Psychoanalytische psychotherapie zou moeten beschouwd worden als ineffectief tot mensen kunnen bewijzen dat het 

wel effectief is 
- Het huidige klimaat voor psychotherapeutisch onderzoek is nog steeds even verdeeld tussen psychoanalytici en 

behavioristen 
➢ Psychoanalytici: persoonlijkheid en intrapsychische verandering zijn de belangrijkste uitkomsten, ook al kunnen we ze niet 

meten 
➢ Behavioristen: gemakkelijk te observeren veranderingen in symptomatologie zijn het belangrijkste 

- Door vooruitgang in methodologie en statistiek hebben we de effectiviteit van psychotherapie kunnen testen 
➢ Psychotherapie is effectief 
➢ Psychotherapie is effectiever dan geen behandeling of wachtlijst controles 
➢ Er zijn geen verschillen tussen de verschillende vormen van psychotherapie 
➢ Recente meta-analyse toont dat psychodynamische psychotherapie op lange termijn beter is voor complexe 

psychopathologie dan minder intense vormen van psychotherapie 
- Voor we te snel jubelen en aanvaarden dat psychotherapie effectief is, moeten we stilstaan bij de problemen met 

methodologie en uitkomst metingen 
-  We hebben geen duidelijk zicht op wat uitkomst nu echt is omdat we het niet eenduidig kunnen meten bij 

psychodynamische therapie 
➢ Psychodynamische therapeuten kunnen niet duidelijk zeggen wát ze doen, of hóe ze de uitkomsten meten 
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• Daarom wordt lange termijn psychodynamische therapie vaak afgeschreven als te lang, irrelevant en niet zijn 
tijd/kosten waard 

➢ De cognitieve-gedragstypes kunnen helder beschrijven wat het is dat ze doen en de uitkomst meten, maar ze missen de 
diepte en rijkheid van het veranderingsproces 

➢ Het voornaamste probleem met het evalueren van de uitkomst van psychotherapie is dat psychotherapie anders is voor 
iedereen 

• Er is geen ‘one size fits all’; elke cliënt gedraagt zich anders met andere therapeuten en iedere therapeut is anders met 
iedere cliënt  

• Er bestaat een soort verwachting in psychotherapeutisch onderzoek dat er standaard uitkomstcriteria moeten zijn 
die we moeten kunnen toepassen bij alle vormen van therapie 

➢ We zien gelijkaardige problemen bij zij die expertise proberen te bestuderen, vooral bij psychologie 

• Dit komt door de slecht-gedefinieerde structuren en uitkomsten 

• CBT heeft een meer voorspelbare structuur een beter gedefinieerde uitkomsten dan lange termijn psychodynamische 
psychotherapie, dus het is gemakkelijker om te beoordelen 

➢ Veel psychologische symptomen zijn niet ‘op te lossen’: het zijn dingen waar we ons hele leven mee moeten omgaan 

• Therapie helpt ons om deze problemen op te sporen en aan te pakken 

• Terugkeer van symptomen is niet noodzakelijk een indicatie dat de therapie mislukt is 
➢ Ons concept van ‘mentale gezondheid’ is vager dan ooit tevoren 

• Hoe kunnen we bepalen of een bepaalde interventie leidde tot succes, achteruitgang of geen verandering? 
▪ Vb: na therapie besloot een man om te scheiden 
▪ Is dit een goede uitkomst of niet? 

• Tenzij we bepaalde aannames maken en een algemene set van criteria voor mentale gezondheid ontwikkelen, kunnen 
we niet spreken over ‘verbetering’ of ‘achteruitgang’ 

➢ Er zijn 3 grote structuren die van belang zijn bij de definitie van mentale gezondheid: 
1) Maatschappij (inclusief significante anderen in het leven van de cliënt): behoud van sociale relaties, instituties en 

gesanctioneerd gedrag 
▪ Stabiliteit van gedrag wordt geapprecieerd 

2) Individuele cliënt: wilt gewoon gelukkig en tevreden zijn 
3) Hulpverlener: ziet mentale gezondheid in het kader van een theorie 

- Er zijn ook gigantische problemen met het gebruik van zelfrapportage 
➢ De vragenlijst is a priori opgesteld door de onderzoeker en reflecteert dus inherent zijn/haar filosofische assumpties over 

de wereld 

• Participanten reageren enkel op wat de ontwikkelaar van de vragenlijst heeft gezegd in plaats van dat ze hun volledige 
ervaring beschrijven uit eigen perspectief 

➢ Participanten antwoorden op deze vragenlijsten door een cijfer aan te duiden dat het beste overeenkomt met hun gevoel 

• Nummers zijn gemakkelijk om statistische analyses mee uit te voeren, maar we weten niet hoe participanten vragen 
interpreteren of wat ze denken wanneer ze een cijfer selecteren of wat dat cijfer betekent voor hen 

➢ Hello-goodbye effect: cliënten vullen vragenlijsten anders in afhankelijk van de context 

• Voor de therapie invullen op een manier die hun hulpvraag reflecteert 

• Na de therapie anders reageren op dezelfde vragen door het inzicht dat ze hebben gekregen 

• Maar nog steeds geen verandering in gevoel 
➢ Cliënten zijn kritischer ten opzichte van therapeuten in interviews dan bij zelfrapportage vragenlijsten 

• Vaak ceiling effects bij zelfrapportage omdat cliënten extreem positieve antwoorden geven 

• Een interview laat meer reflectie over de complexe rol van psychotherapie in diens leven toe 

• Als men enkel een post-therapie interview doet, herinneren cliënten zich waarschijnlijk niet goed meer hoe ze zich 
voor de therapie voelden 
▪ Wat waren de veranderingen, verandering niet los kunnen zien van de therapie, kwamen de veranderingen door de 

therapie of andere levensgebeurtenissen… ? 

• Echter, cliënten kunnen soms gewoon zeggen wat ze denken dat de interviewer wilt horen 

• McLeod raad aan om een interview voor de therapie te doen, en dan in het post-therapie interview de antwoorden 
van het pre-therapie interview voor te schotelen aan de cliënt zodat ze zich beter kunnen verplaatsen in het verleden 
▪ Ook het gebruik van dagboeken doorheen de therapie zou goed zijn 

➢ Typische mentale gezondheid vragenlijsten kunnen niet goed discrimineren tussen echte mentale gezondheid en 
defensieve mentale gezondheid 

• Defensief reageren heeft psychologische kosten en kan een risicofactor zijn voor een medische ziekte 
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▪ Bij zulke cliënten kan het zijn dat een indicatie dat ze zich slechter voelen eigenlijk bewijs zijn dat ze dichter bij de 
realiteit staan 

• Impliciete mentale gezondheidsmetingen zijn goede predictors voor het gebruik van gezondheidszorg en klinische 
ziektes 
▪ Zelfrapportage metingen van mentale gezondheid, waargenomen stress, levensgebeurtenissen stress en 

gemoedstoestanden konden deze gezondheidsuitkomsten niet voorspellen 
- We kunnen bovenstaande punten illustreren met een casus 
➢ Alan is een 55-jarige Afro-Amerikaanse man die 3 jaar geleden voor het eerst in therapie is gegaan 

• Hij is depressief: juist uit een 11-jarige relatie met een vrouw, leeft bij zijn moeder en werkloos 

• Hij wordt boos als ik suggereer dat hij zich slecht zou voelen 
➢ Hij verandert op drie vlakken: 

• Herconceptualisatie van het verlaten van zijn vorige relatie: niet langer een mislukking maar een manier om voor zijn 
tante en moeder te zorgen 

• Door het opgeven van zijn carrière komt hij te weten dat hij houdt van schrijven: hij is nog steeds werkloos maar 
schrijft nu theater 

• Zijn gedrag is minder depressief en emotioneler 
➢ Volgens dit verhaal was Alan depressief en disfunctioneel bij het begin van de therapie, maar heeft hij dramatische 

veranderingen ondergaan 
➢ Volgens de vragenlijsten die hij heeft ingevuld was hij in de normale range van functioneren in het begin, en dit is niet 

veranderd doorheen de therapie 
➢ Waarom verschillen deze twee verhalen zo? 

• Alan onderrepresenteerde zijn distress in de gestandaardiseerde metingen om gezonder te lijken dan hij was 

• De metingen reflecteerden niet het type of level van pathologie en wanhoop die Alan voelde 
➢ Zelfrapportage kunnen een incomplete of zelfs foute evaluatie geven van het functioneren en vooruitgang van een cliënt  

❖ DE TOEKOMST 

- We zouden meer gebruik moeten maken van geïndividualiseerde uitkomstmetingen 
➢ Target Complaints: geïndividualiseerde meting van ernst van problemen 

• Cliënten beschrijven 3 doelproblemen in een klinisch interview en scoren dan samen met de therapeut hoeveel het 
probleem de cliënt nu stoort op een schaal van 1 (= best mogelijk functioneren) tot 13 (= ergst mogelijk functioneren) 

➢ Goal Attainment Scaling: geïndividualiseerde evaluatie van uitkomst 

• Voor de behandeling formuleert men een aantal mentale gezondheidsdoelen  

• Men scoort elk doel naargelang hoe waarschijnlijk het doel gehaald kan worden (van minst naar meest haalbaar) 
▪ Kan geëvalueerd worden door een externe observator 

➢ Het gebruik van geïndividualiseerde metingen is ideaal, maar wordt zelden toegepast 
- Een kwalitatieve benadering is een goed alternatief om de uitkomsten van psychotherapie te onderzoeken 
➢ Participanten hebben meer kans om hun antwoorden te construeren, ons te vertellen wat belangrijk is voor hen en het 

staat ons toe om dingen te leren die we niet persé verwacht hadden te leren over psychotherapie 
➢ Participanten worden niet beperkt door a priori bepaalde items op een specifieke meting die al dan niet persoonlijk 

relevant is voor hen 
➢ Kwalitatief onderzoek wordt gedefinieerd door open vragen, het gebruik van woorden en afbeeldingen (in plaats van 

cijfers die de ervaring van een persoon horen voor te stellen), en het gebruik van beoordelaars om de evidentie te 
interpreteren (in plaats van statistische procedures) 

• Filosofische assumptie: bevindingen zijn sociaal geconstrueerd en zijn afhankelijk van de context en het perspectief 
▪ Er is geen ‘waarheid’ die wordt ondervonden 

• Kwalitatieve onderzoekers ondergaan intensieve data-analyses waarbij ze meermaals heen en terug gaan tussen 
interview data en interpretaties en vanuit verschillende perspectief om hun conclusies te verifiëren 

- Kwalitatieve evidentie is anders dan kwantitatieve evidentie in de zin van dat we erin geloven omdat het logisch, 
geloofwaardig of verstaanbaar is 

➢ We leren op een rijke manier over de innerlijke ervaringen van participanten 
➢ Kwantitatief onderzoek geeft een antwoord dat ondersteund wordt door ‘wetenschap’ met strengheid, random 

toewijzing, controles, statistische significante en effect groottes 

• Deze data laat ons niet toe om ons voor te stellen hoe de veranderingen zijn en wat ze betekenen voor participanten 
- De logisch link tussen proces en uitkomst is anders in gerandomiseerde klinische trials en kwalitatief onderzoek 
➢ RCT: therapie is enkel een succes als de cliënten in de behandelconditie meer verandering tonen in uitkomst dan cliënten 

in controle condities 
➢ Kwalitatief onderzoek: beschrijvingen door therapeuten en cliënten creëren de link tussen proces en uitkomst 
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- Er zijn verschillende voordelen aan kwalitatief onderzoek 
➢ Onderzoekers kunnen ervaringen bestuderen vanuit het perspectief van de cliënt 
➢ Onderzoekers kunnen onverwachte resultaten vinden omdat het onderzoek gericht is op ontdekking 
➢ Onderzoekers kunnen complexe fenomenen bestuderen in de rijke context van individuele cliënten 
➢ Onderzoekers kunnen dicht bij de data blijven en ze intuïtief begrijpen 
➢ Kwalitatieve resultaten zijn aantrekkelijk voor clinici omdat het dicht staat bij hun klinische praktijk en conceptualisatie 

- Er zijn ook nadelen aan kwalitatief onderzoek 
➢ De data-analyse is zeer intensief en duurt lang 

• Hierdoor kunnen niet veel participanten intensief bestudeerd worden 
➢ Het is moeilijk data te vergelijken over verschillende studies heen 

• Dit begint opgelost te worden door nieuwe methoden van kwalitatieve meta-analyses 
- Kwalitatieve bevindingen komen tot stand door de subjectieve interpretatie van de onderzoeker 
➢ Kwantitatieve bevindingen zijn objectiever omdat getallen worden gebruikt 
➢ Echter; iedereen is bevooroordeeld in al het soort onderzoek dat we doen 
➢ Evidentie voor allegiance effects: men bekomt betere onderzoeksresultaten als men een allegiance had naar een 

specifieke aanpak 
- Hill et al: differentiële effectiviteit voor therapie voor dromen vs therapie voor verlies bij volwassen cliënten die zowel 

nachtmerries hadden als recent verlies hadden geleden 
➢ Kwantitatieve meting: 

• Droom conditie: hogere scores voor therapeutische alliantie, sessie evaluatie en inzicht dan in de verlies-conditie 

• Echter: geen verschillen in veranderingen in symptomatologie 
➢ Kwalitatieve analyse: 

• Cliënten waren in beide condities tevreden over hun therapie-ervaring en maakten positieve veranderingen 

• Het verschil komt omdat dromen positiever werden en er daardoor meer positieve veranderingen waren op 
school/werk dan in de verlies-conditie 

➢ Het kwalitatieve deel van de studie illustreert dat verschillende soorten uitkomsten resulteren in verschillende soorten 
therapie 

- Morris: evaluatie van de uitkomsten van vrouwen in psychoanalytische psychotherapie 
➢ 69%: tevreden en positieve veranderingen 
➢ 23%: teleurgesteld maar nog steeds positieve veranderingen 
➢ 15%: ontevreden en geen veranderingen of verergering 
➢ Veel van de uitkomsten hadden niets te maken met verandering in de symptomen 

- Nilsson et al: kwalitatief interview over de ervaring van verandering voor cliënten in CBT en PDT 
➢ CBT: betere copingstrategieën, meer controle over hun leven en meer genormaliseerde problemen 
➢ PDT: beter zelfbegrip, betere grenzen kunnen stellen en anders relateren tot anderen 
➢ Kwantitatieve metingen toonden dus opnieuw geen verschil tussen therapieën, terwijl een kwalitatieve meting meer 

theorie-gedreven voorspellingen kon bevestigen 
- Midgley, Target & Smith: kwalitatief interview bij volwassenen naar de uitkomst van psychoanalytische therapie als kind 
➢ Meesten rapporteerden positieve verandering, maar sommigen rapporteerden ook dat de psychoanalyse hen inadequaat 

had doen voelen ten opzichte van peers 
➢ Dit in contrast met de kwantitatieve resultaten die benadrukten dat de behandeling succesvol was 

- Binder, Holgersen & Nielsen: evaluatie van wat een ‘goede uitkomst’ nu eigenlijk betekent 
➢ 4 kenmerken 

• Symptoom verlichting 

• Nieuwe omgang met anderen 

• Beter zelfbegrip 

• Meer zelfacceptatie 
➢ We moeten onze evaluatie van uitkomst verbreden, want symptoom verlichting is niet het enigste waar patiënten belang 

aan hechten in psychotherapie 
- McLeod: samenvatting van verschillende thema’s die boven komen in kwalitatieve uitkomststudies 
➢ Cliënten gebruiken verschillende criteria om de effecten van therapie te beschrijven dan de typisch symptoom-verlichting 

criteria in RCT’s 
➢ Cliënten die therapie behulpzaam vonden, voelden ook teleurstelling bij de therapie 
➢ Cliënten vormen vaak interne representaties van hun therapeuten 
➢ Cliënten leren actief iets nieuw dat ze kunnen gebruiken 
➢ Cliënten zien hun problemen als iets waar ze mee moeten leren leven, in plaats van ‘genezen’ te zijn 
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➢ Dit toont allemaal dat de uitkomsten van therapie complex zijn en over veel meer gaan dan we evalueren in typische 
uitkomststudies 

- Zelf zijn er nog een aantal thema’s die we zouden willen toevoegen 
➢ Er zijn andere uitkomsten die worden gedetecteerd voor verschillende behandelingen als cliënten hun verhaal mogen 

doen 
➢ Enge criteria toepassen op verschillende vormen van psychotherapie is problematisch 
➢ Therapeuten en cliënten hebben verschillende perspectieven op wat er gebeurt tijdens psychotherapie 

• Kan men ook zijn in kwantitatieve data: lage correlaties 
- Wij willen volgende kwalitatieve methoden belichten om uitkomst te evalueren 
➢ Consensual Qualitative Research-Cases (CQR-C): een team van beoordelaars evalueren een casus intens 

• Codering van de wensen, responsen van de ander, responsen van zichzelf, activerend affect en inhiberend affect 
▪ Zijn er veranderingen in interpersoonlijke moeilijkheden over de tijd heen? 

• Deze methode laat onderzoekers verschillende soorten veranderingen evalueren en laat een meer gedifferentieerde 
uitkomstevaluatie toe 

➢ Change Interview: een gestandaardiseerd interview protocol 

• Interviewer helpt de cliënten te praten over welke veranderingen ze ervaarden in therapie, welke veranderingen 
verwacht waren en of ze de veranderingen toeschrijven aan de therapie 

➢ Hermeneutisch single-case efficacy design: een team van beoordelaars verzamelen confirmerende en disconfirmerende 
evidentie 

• Opvolging van gebeurtenissen observeren die leiden tot verandering in de cliënt 

• Dan debat over de uitkomst en evaluatie van alle kwalitatieve en kwantitatieve evidentie 
- Gegeven dat we ongelimiteerde middelen hadden, zouden we uitkomst multimethodisch en multiperspectivistisch 

evalueren 
➢ Ten eerste: 

• Cliënten voor de therapie interviewen: probleemgebieden beschrijven en de Target Complaints scoren 

• Therapeut leest deze klachten voor aan de cliënt bij elk van de 8 sessies en op het eind van de therapie om vast te 
stellen of de klachten opgelost zijn en of er nieuwe klachten moeten worden toegevoegd 
▪ Zowel cliënt als therapeut scoren de klachten dan opnieuw, zodat onderzoekers deze eerste scores kunnen 

vergelijken met de huidige scores om te zien of de cliënt veranderd is op de Target Complaints 
➢ Ten tweede: 

• Evaluatie van veranderingen tijdens het proces van therapie 

• In-sessie veranderingen reflecteren de meeste directe en observeerbare veranderingen 
➢ Ten derde: 

• Team van beoordelaars training om kwalitatief (CQR-C) de opgenomen sessies te evalueren  

• Op basis van hun observaties een narratief construeren die de geobserveerde veranderingen in het gedrag van de 
cliënt beschrijft 

➢ Ten vierde: 

• Cliënten en therapeuten vragen om verschillen postsessie metingen te voltooien om het proces en de uitkomst te 
evalueren 

• Cliënten ook standaard evaluaties van uitkomst laten voltooien voor therapie, na elke sessie, na therapie en op een 
follow-up moment 

➢ Ten vijfde: 

• Team van observators alle data laten evalueren en een uiteindelijke evaluatie over de uitkomst laten maken 
▪ De observators vergelijken en contrasteren de kwalitatieve en kwantitatieve data van de cliënt, de therapeut en de 

observators 

ZELFSTUDIEVRAGEN 
1) Op welke manier verschilt de in dit artikel aanwezige visie op wat een wetenschappelijke klinische psychologie is van de 

visie uiteengezet door McFall of DeRubeis? 
2) Welke kritieken kan je op basis van dit artikel formuleren tegen het idee dat RCT onderzoek de gouden standaard is om 

effectiviteit te onderzoeken? 
3) Op welke manier verschilt het probleem rond effectiviteitsonderzoek dat wordt aangekaart in dit artikel van de discussie 

tussen het medisch en contextueel model (Wampold, DeRubeis)? 

Artikel 5: Alan E. Kazdin & Stacey L. Base 
REBOOTING PSYCHOTHERAPY RESEARCH AND PRACTICE TO REDUCE THE BURDEN OF MENTAL 
ILLNESS 
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❖ ABSTRACT 

- Psychologische interventies om mentale gezondheidsproblemen te behandelen hebben zich opmerkelijk ontwikkeld in de 
laatste paar decennia 

➢ Deze vooruitgang negeert vaak een centrale doelstelling: de last van mentale stoornissen te verlichten 
➢ Er is een enorme demand voor psychologische behandelingen, maar slechts een kleine proportie van de populatie 

ontvangt deze behandelingen 
➢ Het dominante behandelingsmodel – individuele psychotherapie – kan deze enorme demand niet opvangen 

• We zullen de prevalentie, incidentie en last van mentale stoornissen niet kunnen verlichten zonder een grote 
verschuiving in interventie-onderzoek en klinische praktijk 

- We illustreren verschillende modellen van toediening om de mogelijkheden van technologie en media te illustreren 
- Het verlichten van de last van mentale stoornissen zal ook afhangen van de integratie van preventie en behandeling, het 

ontwikkelen van assessment en een nationale database waarin we alle mentale stoornissen en haar lasten kunnen 
monitoren 

❖ INLEIDING 

- Psychologische interventies voor klinische disfuncties zijn enorm vooruitgegaan de laatste paar decennia 
➢ Grotere kwantiteit aan gecontroleerde uitkomststudies 
➢ Grotere kwaliteit van onderzoek 
➢ Uiteenzetting van evidence-based behandelingen 

- Ondanks deze progressie blijft er een groot probleem bestaan waar nog geen verbetering in is gekomen: incidentie en 
prevalentie van mentale stoornissen verminderen 

➢ Om dit doel te bereiken zou er een grote verandering en uitbreiding moeten komen in het interventie onderzoek en de 
klinische praktijk 

➢ Last = persoonlijke, sociale en financiële kosten geassocieerd met de belemmering van een mentale stoornis 
➢ Mentale stoornis = psychiatrische stoornissen en sociale, cognitieve, emotionele en gedragsmatige belemmeringen 

- We beginnen met het beklemtonen van de last en de kost van mentale stoornissen 
➢ Daarna gaan we in op waarom vooruitgang in de huidige soort behandelingen waarschijnlijk geen grote impact gaan 

hebben en niet de mensen zal bereiken die dit het meeste nodig hebben 
➢ Model of delivery = de verschillende kenmerken van hoe een interventie wordt toegediend, door wie, onder welke 

condities en in welke context 

• Psychotherapie is het dominante model, maar deze manier van toediening laat enorme, onderbelichte gaten 
- Dit artikel gaat ook in op onderzoek over de last van mentale stoornissen en het huidige behandelingsmodel 
➢ We illustreren verscheidene toedieningsmodellen die het model van individuele psychotherapie uitbreiden 
➢ De last van mentale stoornissen kan verminderd worden door de toedieningsmodellen uit te breiden 
➢ We bekijken ook volgende zaken om last te verminderen: 

• Integratie van preventie en behandeling 

• Betere assessment om psychologische disfunctioneren in de gaten te houden  

• Contextuele factoren die gezondheidszorg beïnvloeden 

• Professionele spanningen binnen klinische psychologie 

• Belangrijke kansen om interdisciplinair te werken 

❖ DE LAST VAN MENTALE STOORNISSEN EN ANDERE CONDITIES VERMINDEREN 

- Er zijn vele soorten psychologische belemmeringen die niet geregistreerd of opgenomen zijn in de DSM IV 
➢ Belemmering kan komen uit verschillende bronnen, buiten die opgenomen in de diagnostische systemen 
➢ Veel stoornissen bevinden zich op een spectrum van disfunctie 

• Het is niet omdat je niet aan genoeg criteria voldoet volgens de DSM, dat de stoornis geen significante belasting kan 
zijn op je leven 

➢ Subklinische disfunctie leidt tot een prevalentie score die de last van disfunctie onderschat 
➢ Lifetime prevalentie toont aan dat mentale stoornissen vrij vaak voorkomen 

• 12% tot 47,4% zal ooit een mentale stoornis ontwikkelen 

• 6% tot 27% zal dit jaar een mentale stoornis ontwikkelen 

• Ongeveer 50% van de populatie zal voldoen aan de criteria voor een of meer psychiatrische stoornissen 

• Ongeveer 25% van de populatie zal dit jaar voldoen aan de criteria 
➢ Deze cijfers zijn waarschijnlijk nog vrij conservatief aangezien er een groot deel van de populatie subklinisch is 
➢ De prevalentie van disfunctie is afhankelijk van cultuur, etniciteit, immigratiestatus, geografische locatie en SES 

- Het is al vaak genoeg vastgesteld dat mentale stoornissen enorm veel kosten 
➢ Alcohol-afhankelijkheidsstoornis: $500 miljard/jaar (medische en criminele kosten, accidenten, verlies van inkomsten) 
➢ Angststoornissen: $42 miljard/jaar (medische en psychiatrische behandeling, verminderde werkproductiviteit) 
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➢ Enige mentale stoornis: -$16 000/jaar dan de controlegroep 
➢ Majeure depressie: -$36 miljoen/jaar en 5 weken productiviteitsverlies per werker 
➢ Kosten gaan ook voorbij het fiscale: depressie is geassocieerd met de grootste belemmering op persoonlijk functioneren 

• Mentale stoornissen belemmeren een individu meer dan medische stoornissen op sociaal vlak, thuis en in intieme 
relaties 

- De meeste mensen met een diagnosticeerbare mentale stoornis worden niet behandeld 
➢ Het aandeel mensen met mentale stoornissen die behandeling krijgen is wel gestegen de laatste jaren (20% naar 30%) 
➢ Er zijn ook gigantische effecten van etniciteit 

• Afro-Amerikanen en Latijns-Amerikanen hebben een veel kleinere kans op behandeling voor hun stoornis dan blanke 
Amerikanen (12,5% en 10,7% vs 25% respectievelijk) 

➢ We hebben interventies nodig die veel meer mensen kunnen bereiken, maar ook met specifieke aandacht voor bepaalde 
subpopulaties 

- Ligt het dan aan een ‘person-power probleem’? zijn er meer mensen nodig die deze dienst kunnen voorzien? 
➢ Ten eerste: psychologen en psychiaters zijn niet goed verspreid doorheen het land 

• Hulpverleners situeren zich meestal in grote steden met universiteiten 

• Op deze manier wordt een groot deel van de populatie gemist 
➢ Ten tweede: hulpverleners kunnen niet aan het grootste deel van de populatie die in behandeling zou moeten 

• Er zijn 700 000 hulpverleners in de VS 

• Er zijn 300 miljoen mensen in de VS 
▪ 25% van de populatie zal een mentale stoornis ontwikkelen dit jaar 
▪ = 75 miljoen mensen 

• Er zijn totaal niet genoeg hulpverleners om al deze mensen te kunnen accommoderen 
➢ Ten derde: er zijn te weinig hulpverleners die de etnische en demografische kenmerken bezitten van een groot deel van 

de populatie die in behandeling zou moeten 

• De proportie hulpverleners die behoren tot een etnische minderheid (20%) is niet groot genoeg voor de proportie 
etnische minderheden in de VS (50% tegen 2060) 
▪ De proportie etnische minderheden op nationaal niveau neemt veel sneller toe dan de proportie hulpverlener met 

een minderheidsstatuut 

• Behandelingen kunnen nog steeds effectief zijn ook al behoren hulpverlener en cliënt niet tot dezelfde etniciteit of 
cultuur, desondanks kan dit wel een factor zijn die de uitkomst beïnvloedt 
▪ Kan ook een barrière vormen voor iemand die behandeling is aan het overwegen 

• Er is niet enkel een etnische mismatch, maar ook geografisch (vb mensen uit dorpen en rurale gebieden) of selecte 
populaties (vb senioren) 

➢ Als je al deze informatie in je achterhoofd houdt, dan begrijp je dat dit niet enkel een ‘person-power probleem’ kan zijn 

• Een belangrijke factor in waarom behandeling niet altijd iedereen bereikt, is ook de manier waarop wij als 
hulpverleners zelf kijken naar hoe behandeling zou moeten worden toegediend 

❖ INDIVIDUELE PSYCHOTHERAPIE IN RELATIE TOT DE LAST 

- Psychotherapie is een nuttig toedieningsmodel 
➢ Ten eerste: het algemene doel is de behandeling of verbetering van psychiatrische stoornissen; sociale, emotionele, 

cognitieve en gedragsmatige problemen en stress 
➢ Ten tweede: psychotherapeutisch onderzoek heeft enorm veel vooruitgang geboekt de laatste tijd 

• RCT’s, evidence based practice… 
➢ Ten derde: psychotherapie is het dominante toedieningsmodel omdat het een rol speelt in het verminderen van 

persoonlijke en sociale last 
- Het is nuttig om in te gaan op de historische context en facetten van psychoanalyse omdat het zo een gigantische impact 

heeft gehad op hedendaagse psychotherapie 
➢ Ten eerste: de theorie draait voornamelijk rond de ontwikkeling van problemen 
➢ Ten tweede: de methodologie werd ontwikkeld om de belangrijkste principes te ondersteunen (case studie) 
➢ Ten derde: het toedieningsmodel is een een-op-een individueel model dat komt uit een medische context en vormde het 

prototype waaruit andere psychotherapieën vloeiden 
- Het toedieningsmodel is nog steeds dominant, ondanks dat er al vele andere theorieën zijn ontwikkeld met een andere 

focus dan psychoanalyse 
➢ De overgrote meerderheid van evidence based treatments behouden dit toedieningsmodel 
➢ Het model domineert ook training in klinische psychologie, sociaal werk en psychiatrie 

- Onze commentaren zijn geen kritiek, een-op-een behandeling zal altijd zijn plaats hebben 
➢ Het is effectief voor minstens een klein deel van de populatie 
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➢ Vele wetenschappelijke principes en processen die aan de grondslag liggen van individuele therapie 
➢ Sommige therapeutische technieken kunnen op verschillende manieren toegediend worden (waaronder een-op-een 

therapie) 

❖ EEN PORTFOLIO VOOR MODELLEN VAN INTERVENTIES TOEDIENEN ONTWIKKELEN 

- Een toedieningsmodel moet de capaciteit hebben om veel individuen te kunnen bereiken 
➢ Dit is het soort verandering dat moet gebeuren als we de prevalentie en incidentie en last van mentale stoornissen willen 

verminderen 
- Technologie biedt ons enorme mogelijkheden om meer mensen te kunnen bereiken 
➢ Internet: interventie studies voor rokers die wilden stoppen met roken waren succesvol 
➢ Telefoon: volledige therapiesessies toedienen via geplande, wekelijkse telefoongesprekken 

• Omdat er geen face-to-face contact nodig is, kunnen mensen die ver weg wonen van de hulpverlener ook behandeld 
worden 

• Dit soort therapie is in essentie hetzelfde als klassieke psychotherapie 

• Interessant: er zijn lagere uitval-rates voor deze vorm van therapie van bij klassieke psychotherapie 

• Dit model heeft een lage kost, heeft een grotere kans dan cliënten niet vroegtijdig stoppen met de behandeling en kan 
zelf delen van de populatie bereiken die geen toegang tot het internet hebben 

• Vb: tabak stoplijnen 
➢ Smartphone:  

• Therapie en post-therapie opvolging via SMS 
▪ Lage kost en moeite, interactiviteit, individualisatie, anonimiteit en een groot bereik 

• Therapie applicaties 
▪ Vb: dialectische gedragstherapie voor borderline, Mobile Therapy, … 

• Groter bereik dan traditionele psychotherapie 
- Speciale settings kunnen ook gebruikt worden om behandeling toe te dienen 
➢ Vb bij de huisdokter: gewoon het advies van de huisdokter om te stoppen met roken was effectief voor 2,5% van de 

rokerspopulatie 
➢ Dit toont ook het belang van ‘zwakke’ behandelingen 

- Behandelingen kunnen ook toegediend worden door leken 
➢ Preventie en behandeling kan gebeuren door ouders, familie of vrienden 
➢ Lage kosten en moeite, gemakkelijke toediening in een thuissetting, geen directe betrokkenheid van professionelen en 

met heel weinig training 
- Zelfhulp kan ook een nuttige toevoeging zijn als toedieningsmodel 
➢ Kan vele vormen aannemen: schrijven, boeken, audio… 
➢ Potentieel om veel individuen te bereiken en barrières te overkomen (financieel en geografisch) 

- De media biedt ook een manier om heel veel individuen te bereiken 
➢ Entertainment education: een tv-show waarin individuen worden afgebeeld die corresponderen met de lokale cultuur 

• De show toont hoe mensen door het dagelijkse leven gaan en problemen aanpakken op een verantwoorde manier 
▪ Effectief: in Mexico en Kenya werd zo een show op TV getoond met de focus op het plannen van een familie om de 

vruchtbaarheidscijfers te doen dalen 
▪ Daling van 34% in de vruchtbaarheid 

➢ Kan ook via de radio 
- We zijn ons er van bewust dat niet al deze interventies succesvol zullen zijn of een groot effect zullen hebben 
➢ Het punt is dat ze een groter deel van de populatie kunnen bereiken om zo de last van mentale stoornissen te verlichten 
➢ De wetenschappelijke principes achter individuele psychotherapieën en de technieken die daar uit komen kunnen 

uitgebreid worden om weg te manoeuvreren van intensieve en dure behandelingen 
➢ Vb: Positive Pareting Programma in Australië om antisociaal gedrag in peuters te handhaven 

• Begon als een individueel therapiemodel, maar evolueerde zodat meerdere toedieningsmodellen mogelijk werden 

• Was een heel succesvol programma 
➢ Of een therapie kan aangepast worden om grotere delen van de populatie te bereiken is afhankelijk van het klinisch 

probleem, de behandeling en de leeftijd van de cliënten  

❖ CRUCIALE PROBLEMEN CENTRAAL AAN HET PORTFOLIO 

- We missen meerdere toedieningsmodellen voor het portfolio aan preventieve behandelingen 
➢ Op sommige vlakken staat preventie conceptueel verder: portfolio aan preventieve behandelingen, timing van 

interventies, interventie setting en selectie van steekproeven 

• Deze erkennen allemaal de nood aan meerdere interventies toegediend op meerdere plekken en contexten 
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➢ Er zou nog een integratie van preventie met behandeling moeten zijn en het portfolio-concept van het identificeren van 
preventieve interventies die variëren in bereik en andere karakteristieken 

➢ Om de last van mentale stoornissen te verminderen zouden we onset moeten vermijden of limiteren om zo de incidentie 
en nood aan behandeling te beperken 

➢ Behandeling en preventie hebben dezelfde doelstellingen, en zijn daarom essentieel om te integreren 

• Het verminderen van prevalentie en incidentie is niet enkel belangrijk om de last van mentale stoornissen te 
verminderen 
▪ Theorieën en principes die onder huidige interventies en technieken liggen kunnen variaties hebben die kunnen 

toegepast worden in zowel preventie als behandeling 
▪ De toedieningsmethoden kunnen ook gedeeld worden (internet, ouder-tot-ouder…) 

➢ Om de last van mentale stoornissen echt te verminderen, moeten we ons concept van interventies en 
toedieningsmodellen verbreden 

• Dit kan even goed toegepast worden voor preventie en behandeling 
- Het verminderen van de last van mentale stoornissen begint met betere evaluatie om mentale stoornissen en beperkingen 

te monitoren  
➢ Door dit te doen zouden we beter veranderingen in mentale stoornissen en de last ervan over de tijd heen kunnen 

bijhouden (en ook mogelijke sociale invloeden die de baseline kunnen beïnvloeden) 
➢ Er zijn al modellen die dit doen: 

• National Comorbidity Study: gaat de mentale gezondheid van volwassenen en jongeren na, geeft data over incidentie 
en prevalentie en spant over meerdere landen samen met de World Health Organisation 

• Monitoring the Future Study: begonnen in 1975, evalueert gedrag, attitudes en waarden van schoolstudenten 

• Institute for Health Metrics and Evaluation: focust op het evalueren van data voor gezondheidsindicatoren zoals de 
prevalentie van grote ziektes en de effectiviteit van gezondheidsprogramma’s 
▪ De toevoeging van mentale gezondheid en bronnen van psychologische belemmering zou een natuurlijke 

toevoeging hieraan zijn 
➢ Het punt is dat er al precedenten en methodologieën bestaan om de data te verkrijgen 
➢ Het ontwikkelen van een nationale databank zou ook een goede baseline geven om de last van mentale stoornissen te 

evalueren en of er veranderingen zouden zijn 

• De factoren die verandering bewerkstelligen zou ook meerdere disciplines kunnen mobiliseren 

• Een nationale databank zou ons de mogelijkheid bieden om hypotheses te genereren en testen  
➢ Uitkomstmetingen blijven belangrijk bij de ontwikkelen van een portfolio van interventies, maar we kunnen ook focussen 

op de karakteristieken van het toedieningsmodel 

• Welke groepen kunnen bereikt worden en wanneer, waar kan het worden toegediend… 

• Het belangrijkste aan een interventie is niet persé de uitkomst effect groottes, maar waar het past binnen een portfolio 
om de last van mentale stoornissen te verminderen 

• Het meten van karakteristieken is niet nieuw: kosten en baten worden vaak geanalyseerd, therapeutic effort, … 
- Er zijn veel contextuele invloeden die de toediening van mentale gezondheidsdiensten beperken 
➢ Waargenomen en objectieve barrières: wet, legalisering, verzekeringen, beleid, politiek… 
➢ Dit is belangrijk om te erkennen om minstens 2 redenen: 

• Er zullen samenwerkingen nodig zijn tussen verschillende organisaties om veranderingen te bewerkstelligen in het 
beleid en de legalisering van de bereikbaarheid van mentale gezondheidszorg 

• De ontwikkeling van nieuwe toedieningsmodellen kan contextuele factoren (beleid, wet, terugbetaling…) beïnvloeden 
▪ Vb toediening van internet-gebaseerde therapieën door leken kan de aard van de verzekering, terugbetaling en 

kosten veranderen 
➢ Het is mogelijk dat andere toedieningsmodellen de barrières zouden kunnen verminderen 

• Psychologen en hulpverleners hebben helaas weinig tot geen invloed op het beleid hierrond, maar we kunnen wel ons 
onderzoek en onze behandelingen controleren 

-  Het trainen van hulpverleners kan het ontwikkelen van een breder portfolio in de weg staan om drie redenen 
➢ Accreditatie (erkennen) van training programma’s heeft een grote invloed op welk toedieningsmodel we hanteren 

• Individuele therapie reflecteert wat ‘telt’ als echte training en laat je toe een vergunning te verkrijgen 
➢ Wie interventies toedient 

• Men wilt niet toegeven in de psychologie dat leken even goed ook de last van mentale stoornissen kunnen 
verminderen door interventies te implementeren van thuis uit (zoals hierboven besproken) 

• Assumpties en restricties over wie interventies mag toedienen 
➢ Terugbetaling en jobs voor klinische diensten 
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• Er is een sterke focus op het verzekeren van terugbetaling voor gedoctoreerde individuen die klassieke psychotherapie 
toepassen 

❖  SAMENWERKING MET ANDERE DISCIPLINES: BEKNOPTE ILLUSTRATIES 

- Wiskunde kan heel behulpzaam zijn in het modelleren van de uitdaging en potentiële oplossingen 
➢ Onset van een psychiatrische stoornis voorkomen, acute stoornis behandelen en chronische en episodische stoornissen 

behandelen 
➢ Al deze factoren zijn functie van het type probleem, de verschillende soorten onsets en hoe ontvankelijk iemand is voor 

een gegeven interventie 

• Deze factoren kunnen gemodelleerd worden met behulp van statistiek, probabiliteitstheorie, … 
- Technologie biedt ons veel mogelijkheden zoals voordien gezegd 
➢ Interventies beschikbaar maken voor een veel groter deel van de populatie 
➢ Behandeling met minder, weinig of zelfs geen contact met een therapeut 
➢ Betere assessment en feedback voor zowel patiënten als klinische diensten 
➢ Technologie zal nooit een ‘echt’ persoon vervangen, maar technologie probeert ook geen mensen te vervangen 

• Ook al zal technologie maar een heel klein effect hebben als psychologische interventie; een klein effect is beter dan 
geen effect! 

- Dieet en voeding vormt een potentiële toevoeging aan het portfolio van toedieningsmodellen 
➢ Het is zeer plausibel dat dieet, voeding, vitamines en mineralen een invloed uitoefenen op cruciale psychologische 

processen 
➢ Ook zo kunnen enorm veel mensen bereikt worden, want iedereen heeft een dieet! 
➢ Vb: pesticides op fruit zijn aangetoond geassocieerd te zijn met onset van ADHD; therapeutische effecten van vetzuren 

voor psychoses 
➢ Echter, dit onderzoeksveld is onderontwikkeld 
➢ Het belangrijkste is dat we allemaal naar hetzelfde doel toe werken, en niet koppig vasthouden aan een job of een 

toedieningsmodel 
- Epidemiologie en volksgezondheid zijn twee disciplines die voor de hand liggen omdat ze focussen op de distributie van 

disfunctie, de factoren betrokken bij risico en preventie en populatie-gebaseerde interventies 
➢ Organisaties: Office of Disease Prevention and Health Promotion, Centers for Disease Control 
➢ Deze organisaties zijn geïnteresseerd in het evalueren van de gezondheid en ziektes, factoren die onset voorspellen en 

gebruikt kunnen worden om kwetsbare groepen te identificeren, de ontwikkeling en het testen van interventiestrategieën  

• Ze hebben de motivatie om interventies beschikbaar te stellen aan een bredere groep 
➢ Populatie-gebaseerde interventies alleen zullen niet genoeg zijn 
➢ Hulpverleners moeten effectieve interventies identificeren die ook kunnen beschikbaar gesteld worden voor grotere 

groepen 

• De perspectieven uit volksgezondheidsorganisaties kunnen hier een enorme hulp bij zijn 
- Er zijn nog meer disciplines en onderwerpen die we konden bespreken 
➢ Ons doel is om te argumenteren voor samenwerkingen, niet met wie we allemaal al dan niet zouden mogen 

samenwerken 
➢ Om de last van mentale stoornissen te verminderen is interventie-onderzoek het nuttigst 

• Echter: interventie-onderzoek alleen zal niet genoeg zijn om dit te bereiken 
▪ Vb: ‘nieuwe en verbeterde’ evidence-based treatments zullen misschien weinig bereiken als het nog steeds op een 

een-op-een manier gebeurt waarbij er systematisch grote delen van de populatie worden uitgesloten 

❖ CONCLUSIES 

- Dit artikel begon met de claim dat psychosociale interventies gefocust moeten zijn op het verminderen van de incidentie en 
prevalentie van mentale stoornissen 

➢ Het dominante toedieningsmodel focust op persoonlijke en individuele behandeling 
➢ Zo kunnen we grote delen van de populatie niet bereiken 
➢ We hebben meer aandacht nodig voor de toedieningsmodellen die het grootste deel van de hulpbehoevende mensen 

kunnen bereiken 
- Veel van het huidig onderzoek kruipt in het vergelijken van bestaande behandelingen 
➢ Wij zouden argumenteren voor een shift in focus 

• Natuurlijk is evidentie voor het effect van een interventie nog steeds nodig, maar interventies die variëren in bereik, 
focus, kosten en effecten zijn cruciaal 

• Verschillende componenten van het portfolio zullen niet direct vergelijkbaar zijn, maar elke interventie zal nuttig zijn 
voor het uiteindelijk doel 

- Wanneer we een breder portfolio hebben, zullen effect groottes niet meer zo belangrijk zijn 
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➢ Een interventie met een zwakke effect grootte die een veel groter deel dan de populatie bereikt dan een interventie met 
een hoge effect grootte is niet persé beter of slechter 

• Beide soorten interventies zijn nuttig+ 

ZELFSTUDIEVRAGEN 
1) In psychotherapie onderzoek werd tot nu toe vooral de RCT benadering gezien als de “gouden standaard”. Is dit ook het 

geval binnen de visie van Kazdin en Blase? Leg uit waarom wel/niet 
2) Bespreek na de les over de structuur van de GGZ in België welke wijzigingen volgens u cruciaal zijn bij het ideaal om een 

ruimer toegankelijk zorgaanbod te creëren in België 

 


